Smittevernplan for Orkla Sparebank Cup 2020
Følgende smittevernplan er godkjent av NFF Trøndelag og Kommuneoverlege for Orkland kommune
Hvis Orkland Sparebank Cup 2020 må avlyses på grunn av korona-viruset vil alle innbetalinger
(Påmeldingsavgift + deltakerkort) bli refundert

-

Kommunelegen for Orkland kommune har godkjent overnatting med følgende
retningslinjer;
o
o
o

o

o

o

Lagvis fordeling på forskjellige skoler – klubber blir fordelt på samme skoler.
Skolene vil bli vasket regelmessig under cupen, og det vil være god tilgang på
desinfeksjon og vask.
Bare de som overnatter vil få tilgang til garderober og dusj – Andre deltakere må
dusje/skifte hjemme. Det vil ikke bli tilgang til dusjmuligheter på
overnattingsstedene.
Dusjing vil foregå i Orklahallen (6 garderober) og Flerbrukshuset (4 garderober).
Hvert lag vil få utdelt en garderobe – når de er ferdige med å dusje blir garderoben
vasket ned før et nytt lag får tilgang til garderoben.
Overnattende lag vil ha tilgang som tidligere på matservering – Matserveringen vil
foregå over en lengre tidsperiode enn tidligere. Ingen som deltar, får forsyne seg selv
av maten, men blir servert mat. Lagene må sitte lagvis på hvert sitt tildelte bord.
Andre som deltar, vil kunne bruke kioskene på dagtid.

-

Baner/utstyr:
o Banene vil bli delt inn med gjerder – hvor hver bane har max. 60 spillere.
o Publikum vil bli fordelt rundt hver enkel bane med inndelte soner
o Kampverter på hver bane vil vaske ballene mellom hver kamp
o Vester som blir brukt vil bli vasket i vaskemaskin underveis i cupen.
o Annet utstyr vil bli vasket mellom hver kamp

-

Registrering/publikum:
o Vi vil under cupen ha to (2) registeringsteam som vil registrere navn på alle tilskuere
med tidspunkt for ankomst og når de forlater arenaen.
o Registering av lag kan kun lagleder gjøre (Hente ut deltakerbånd osv.)
o Premieutdeling vil utgå, men lagleder henter premiene
o Det vil være egne sluser ved inngangen for tilskuere og en egen en for
spillere/lagledere/trenere

-

Parkering:
o Parkering vil foregå bak AMFI OTI Kjøpesenter

o

Transport ivaretas av hvert enkelt lag – det vil ikke være noen felles transport
planlagt i arrangementet. Arrangementet foregår konsentrert, og det er korte
avstander.

Generelt:
-

Det vil bli satt opp vaskerutiner for renhold av toaletter og fellesareal under hele cupen
All registering av spillere skal gjøres via Profixio før cupen
Vi oppfordrer alle til å følge gjeldende smittevernregler under cupen, og brudd på disse kan
medføre bortvisning

Spørsmål kan rettes til turneringsleder Jonny Krokstad telefon 971 90 702 eller e-post
orkdalsparebankcup@oif-fotball.no

